
BOEKBESPREKING 

Bibliography of the History of Mededne. N" 1, 1965. U.S. Departement of Healtfi, 
Education and Welfare, Public Health Service, Bethesda, Maryland 1966. 290 

biz., 1.75. 
Bovenaan een door hem opgemaakte bibliografie schreef de Antwerpse geschied-

schrijver der geneeskunde Cornelius Broeckx eens, hierbij Cicero napratend : Quis 
legit, vel duo vel nemo ». Daarmede drukte hij zijn twijfel uit over het nut van bi-
bliografi&ch werk. De tijden zijn sedertdien veranderd en de bibliografie is, door een 
ruimere belangstelling en een meer wetenschappelijke beoefening van de geschie-
denis der wetenschappen een onmisbaar werkapparaat geworden. Voor de geschiede-
nis van de geneeskunde beschikken we over de met zorg opgestelde eu trimestrieel 
verschijnende Current Work in the History of Mededne, een uitgave van de Well
come Historical Medical Library, die het voordeel biedt de laatst verschenen publika-
ties te vermelden, maar die anderzijds door de verspreiding over een driemaandelijks 
verschijnen toch voor de zoekers enige moeilijkheid meebrengt. Verder bestaat de 
Index zur Geschichte der Medizin und Biologic, waarvan zopas band 2 is versche
nen, lopende over de jaren 1949 tot 1952, met het nadeel dat men de recente studies 
zal missen. Andere bibliografieen benaderen een bepaalde specialiteit of beperken 
zich tot een bepaald land. 

Deze nieuwe bibliografie van de geschiedenis van de geneeskunde wil jaarlijks alle 
werken vermelden die op dit gebied zijn verschenen, ongeacht het historische tijd-
perk of het geografisch gebied. Dit eerste boekdeel citeert de werken verschenen in 
de jaren 1964 en 1965. Het licht in de bedoeling telkens na vijf jaar de verschenen 
delen in een boek te cumuleren. Zodoende wordt de beoefenaars van de geschiedenis 
van de geneeskunde een zeer bruikbaar hulpmiddel aan de hand gedaan. 

Deze bibliografie omvat drie delen: 
Deel 1 «Biographies and Famous Persons* is ondeiverdeeld in twee sckties: 

sektie A vermeldt de biografieen van geneesheren en ook de studies die handelen over 
wat geneesheren of personen verbonden met het medische beroep of met de medische 
wetenschap aan deze wetenschap hebben bijgebracht; sektie B vermeldt de studies die 
de historia medica van niet-medische personen tot onderwerp hebben of die het 
medisch aspect van het oeuvre van gekende schrijvers, toondichters, schilders enz. 
behandelen. Deze twee sekties zijn alfabetisch opgesteld volgens de naam van 
de betrokken persoon. 

Deel 2 «Subject Index* vermeldt de bijdragen gerangschikt volgen.s het bc-
handelde onderwerp. De lijst van de behandelde onderwerpen omvat circa twee-
honderdvijftig rubrieken, alfabetisch gerangschikt, en gaande van 'Anatomy" tot 
Wound Healing'. 

Deel 3 herneemt de bijdragen ondergebracht in Deel 1 en Deel 2, maar nu 
alfabetisch opgesteld volgens de naam van de auteur. 

Naar de samenstellers mededelen werd niets in de bibliografie opgenomen dat 
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niet door een van de medewcrkers werd nagezien, wat de betrouwbaarheid van 
deze bibliografie verhoogt. Met genoegen konden we vaststellen dat de artikels 
van Scientiarum Historia niet onopgemerkt bleven. 

Dit betrekkelijk lijvig in-quarto boekdeel verdient als naslagwerk, zijn plaats in 
iedere medisch-historische bibliotheek. temeer dat de lage aankoopprijs het in 
bereik stelt van ieder beurs. Bestellingen zijn te richten aan volgend adres : The 
Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office. Washington, D.C., 
20402, U.S.A. 

P. Boeynaems. 

H.T. PLEDGE. Science since 1500. A short history of mathematics, physics, 
chemistry, biology. Londen, Her Majesty's Stationery Office, 1966. 357 biz., ill. 
15 pi., prijs : 10s 6d. 

De eerste uitgave van dit werk verscheen in 1939. Het werd sindsdien verschil-
lendc malen praktisch ongewijzigd hcrdrukt. Voor de uitgave van 1959 in de Harper 
Torchbooks (New York) schreef de auteur een «Prefatory Note». waarin hij de 
rcdcnen uiteen zet waarom zijn werk onveranderd wordt herdrukt (zie de bespre-
king in Scientiarum Historia, jaarg. 2, 1960, biz. 24). Op enkele kleine correcties 
na is de hier besproken uitgave identiek met de druk van 1959. Z e wordt gepu-
bliceerd door het Science Museum van Londen, waaraan de auteur van 1945 tot 
aan zijn dood in 1960 verbonden was. 

Pledge geeft in zijn werk een overzicht van de ontwikkeling van de wiskunde, 
mechanica, fysica, scheikunde, astronomic, geologie, meteorologie en biologic van 
de 16c tot aan het begin van de twintigste ecuw. Gezicn de beperkte omvang van 
het boek, moet men gecn gedctailleerdc geschiedenis verwachtcn; toch bevat het 
een weelde aan informatie. Het meest boeiend zijn de passages waarin de auteur 
in enkele zinnen de grote lijnen en de essentiele ideeen in de groei van de natuur-
wctenschap samcnvat. Ook aan het sociale aspect van de wetenschap en aan 
haar relaties met kunst en wijsbegeerte wordt aandacht besteed. Enkele kaarten 
geven een overzicht van de sprciding van wetenschappelijke centra in West-Europa. 
Bij het gcbruik van dit werk moet men wel rekening houden met onnauwkeurig-
hcden die alle hcrdrukkcn overlccfden. De bibliografie aan het slot van het boek 
vermeldt praktisch uitsluitend in het Engels geschreven werken en bevat geen 
literatuur verschenen na 1936. Een gedetailleerd register sluit het boek. 

P. Bockstaele. 

H. G. Z E U T H E N . Die Lehre von den Kegclschnitten im Altertum. Hildesheim, 
Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1966, XVI + 522 biz.. 80 fig,, 84 DM. 

Onder de historici van de wiskunde uit de tweede hclft van de negentiende 
eeuw necmt dc Deense wiskundige Hieronymus Georg Zcuthen (1S39-1920) een 
niet onbclangrijke plaats in. Zijn «Gcschichte der Mathematik im Altertum und 
Mittelnltcr (1895) en de voortzetting crvan «Geschichte der Mathematik im XVI und 
XVII. Jahrhundcrt» (1903) worden ook nu nog gewaardcerd. Zeuthens eerste om-
vangrijke bijdrage tot de geschiedenis van de wiskunde is de hierboven genoemde stu
dio over de leer van dc kegelsneden in de oudheid. Ze verscheen te Kopenhagen in 
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1886. Het is een analyse van Apollonius' «Conica», met daaromheen de ontwik
keling van de leer der kegelsneden van Menaichmos tot Pappus en de Arabische 
mathematici. Een zo grondige en diepgaande studie over dit onderwerp is sinds
dien niet meer geschreven, zodat Zeuthens boek ook nu nog onmisbaar is bij de 
studie van de Griekse wiskunde. De reprografische herdruk. bezorgd door de uit-
gever George Olms, is daarom zeer welkom. Hij kwam tot stand onder impuls 
van Prof. J.E. Hofmann, die een korte inleiding schreef en het werk voorzag van 
een register, dat tegelijk als bibliografie dienst doet. De uitgever zorgde voor een 
uitstekende reprcductie en een mooie linnen band. 

P. Bockstaele. 

J.D. NORTH. The Measure of the Universe. A history of modem cosmology. 
Oxford, Clarendon Press, 1965, xxviii-l-436 biz., prijs : 70s. 

Het is geen gemakkclijke opgave de ontwikkeling te beschrijven van een tak van 
de wetenschap gedurende de laatste zeventig jaar. Het is een dubbel moeilijke opgave, 
wanneer het de geschiedenis van de cosmologie sinds 1900 betreft, enerzijds omdat het 
terrein van die wetenschap zo veelomvattend is, anderzijds omdat vele van de be
handelde onderwerpen nu nog even controversioneel zijn als vijf tig jaar geleden. 
De auteur van het hierboven genoemde boek verdient dan ook onze dank, omdat hij 
die taak hceft aangedurfd en ze bovendien op een bewondering.swaardige wijze tot 
een goed einde heeft gebracht. 

North verdeelt zijn werk in twee delen, waarvan het eerste vooral historisch is, 
het tweede filosofisch. Het historische dee! bchandclt het ontstaan van de modeme cos-
mologische theorieen, hun onderlinge relaties en beinvloeding, het aandeel van de as-
tronomen in hun ontstaan en omgekeerd hun wecrslng op dc astronomischc observatie. 
Referenties naar het leven of het karakter van de gelecrdcn wordt systematisch ach-
terwege gelaten. 

In een inleidend hoofdstuk schctst de auteur de opvattingcn van dc negentiendc-
eeuws astronomen over sterren, nevels, sterrenhopen en andere astronomische ob-
jecten, die de bouwstcnen zijn van 't voorwerp van de co.smologie: het heelal. Essen-
tieel voor het ontstaan van de modeme cosmologie was dc ontdekking in het begin 
van de twintigste eeuw, dat bepaalde nebulae niet tot ons melkwcgstclsel behoren. 
Naast deze bijdrage van de beschrijvcndc astronomic was even fundamenteel ener
zijds de constatatie dat Ncwtons gravitatietheorie, toegepast op cosmologische schaal, 
tot onaanvaardbare conclusies leidde, anderzijds de ontdekking van dc rclativiteits-
theorie door Einstein. De cosmologische mocilijkhcden in Newtons gravitatietheorie 
worden behandeld in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 is gewijd aan het ontstaan van de 
verschillende veldtheorieen en aan de pogingen een fundamentelc vcrklaring te 
vinden voor het verschijnscl zwaartckracht. De oorsprong en de conccptuele basis 
van Einstcins rclativiteitstheorie, samcn met de eerste relativistische cosmologieen, 
worden geanalyseerd in de hoofdstukken 4 en 5. De auteur onderzoekt daarna de 
verschillende theorieen over een niet-statisch universum, o. m. de opvattingcn van 
A. Friedmann, G. Lemaitre en H. P. Robertson over het uitdijend heelal, Edding-
tons stucic over hot model van Lemaitre. de verschillende relavistische modellen 
voor een mogelijke ontwikkeling van het heelal, de astronomische antccedenten van 
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de wet van Edwin Hubble, volgens dewelke de snelheid waarmee de nebulae zich 
verwijderen evenredig is met hun afstand. Hoofdstuk 8 is gewijd aan het theoretisch 
heelal-model van E.A. Milne, hoofdstuk 9 aan de gravitatietheorieen van G.D. 
Birkhoff en A.N. Whitehead. In hoofdstuk 10 beschrijft de auteur het ontstaan 
en de evolutie van de statische-toestand-theorie van de voortdurende schepping uit-
gewerkt door H. Bondi, T. Gold en F. Hoyle. Het laatste hoofdstuk van het 
eerste deel behandelt de vraag hoe men de voorspellingen die uit elke theorie vol-
gen door observatie aan de realiteit kan toetsen. De auteur legt de nadruk op de 
fantastische moeilijkheden die hieraan verbonden zijn, doordat het aantal onbepaalde 
factoren in elke theorie voorlopig nog ver het aantal mogelijke soorten obscrvaties 
overtreft. 

Onder de wijsgerige vragen die in het tweede deel van North's boek aan de 
beurt komen is o.m. het probleem van het object van de cosmologie, de begrippen 
«afstand » en « coordinatensysteem», relatieve of absolute tijd en ruimte, het on-
eindige in de cosmologie, de schepping en de ouderdom van het heelal. 

Het voorgaande overzicht geeft slechts een zeer onvolledig beeld van de onge-
meen rijke inhoud van dit boek. In het historisch deel ligt de nadruk op de groei 
van de cosmologische theorieen zelf, niet op de uitwendige omstandigheden waarin 
ze ontstaan zijn, noch op de geleerden die ze hebben opgebouwd. De meeste wijs
gerige problemen behandeld in het tweede deel, zijn niet nieuw, maar worden hier 
gczien in het licht van de verworvenheden der modeme astronomic. De grondig-
heid waarmee dc auteur zijn onderwerp behandelt, maakt dat zijn werk geen vIot 
te lezen geschiedenis is, maar een boek voor specialisten met voldoende wiskundige 
kennis en vertrouwdheid met de modeme fysische en astronomische problemen en 
theorieen. Het is een belangrijke bijdrage tot de ideeengeschiedenis van de modeme 
natuurwetenschap. 

De Oxford University Press zorgde voor een mooie uitgave in een kloeke band. 

P.Bockstaele. 

ROBERT HUGH KARGON. Atomism in En^and from Hariof to Newton. Claren
don Press. Oxford. 1966. X + 1 6 8 pag. Geb. 42 sh. 

Omstrecks 1600 is er een sterke herleving waar tc nemen van de Griekse corpus-
culairtheorieen bij de beoefenaren van de natuurwetenschappen. Een ecuw later is 
de atomistiek een dominerende factor in de theorie betreffende de opbouw van de 
materie, hoewel er niet altijd sprake is van ondeelbare kleinste deeltjes. Zoals door 
Hooykaas is aangetoond (zie bijvoorbeeld diens «Het ontstaan van de chemischc 
atoomleer» in het Tijdschrift voor Philosophic 9 (1947) 63-136) zijn hiervoor ver
schillende oorzaken aan te geven : Naast de laboratoriumervaring vauidc chemici is 
hier vooral te noemen het werk van artsen als S. Basso (1621) en E. de Clavcs 
(1624) en verder van geleerden als ] . Jungius en R. Boyle. Omstreeks 1650 is de 
meest invloedrijke aanhanger van de atomistiek ongetwijfeld Gassendi, terwijl Des
cartes. die weliswaar niet in atomen gelooft (voor hem is materie identiek met 
uitgcbreidheid en oneindig deelbaar) door zijn mechanistische vcrklaring van de 
natuurverschijnselen door druk en stoot van kleine deeltjes, eveneens een grote 
invloed op het denkcn heeft uitgeoefend. 
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W e zien in dc zeventiende ecuw dan ook een gelcidelijke verdringing van de 
scholastieke opvattingcn van substanticle vormen, elementcnlccr, enz, door de ato
mistiek, waarbij in de tweede helft van deze eeuw met geleerden als Charleton, 
Gassendi, Boyle, van Leeuwenkoek, Newton en Halley door de bovenste grens 
van de kleinste deeltjes in hun beschouwingen te betrekken, de expcrimentele kwan-
titatieve atomistiek een bescheidcn aanvang necmt. 

In het onderhavige werk van R. H. Kargon wordt de opkomst van de atomistiek 
als wetenschappelijke natuurvcrklaring in het Engeland van de zeventiende eeuw 
geschetst. Het is een tijd, waarin in Engeland met de opkomst van de mechanistische 
natuurvcrklaring een grote wetenschappelijke activiteit heerst. De Baconiaanse in
vloed gcldt ook hier : Francis Bacon ondersteunde de theorie van Demokritos en 
Heron, atomen zijn voor hem de kleinste hoevcelhedcn materie, vaste deeltjes zonder 
lege ruimte ertusscn. De theorie van Demokritos is «if not true, at least applicable 
with excellent exposition of nature*. 

Belangrijk in die tijd is ook het werk van de Engelse filosofen N.Hill en Th. 
Hobbes. Hill publicecrt in 1601 ccn uitcenzetting van de leer van Demokritos en 
toont zich daarin een aanhanger van de atomistiek. Hobbes necmt eveneens ato-
mistische opvattingcn aan, waarbij volgens hem de ruimtcn tusscn de atomen met 
vloeistof zijn gevuld. Voor de opkomst van dc atomistiek in Engeland is vooral 
de kring om de rijke Henry Percy, negende graaf van Northumberland, van belang. 
Deze «Wizard Eagle» heeft grote belangstelling voor de natuurwetenschappen en 
vormt een kring van geleerden om zich hcen, waaronder de wiskundige, astronoom 
en fysicus Thomas Hariot, de wis- en natuurkundige Walter Warn en de Stevin-
vertalcr Robert Norton. Veel is er van deze groep niet bekend. De meesten warcn 
Copernicaan en atomist en tegen de heersende scholastieke opvattingcn, waardoor ze 
te vergelijken zijn met hun landgenoten John Dee, Thomas Higges en William Gil
bert. Vooral Thomas Hariot (1560-1621) is van belang. Deze veelzijdige geleerde, de 
eerste aanhanger van Kepler in Engeland, neemt aan dat allcs in dc natutir te her-
Icidcn is tot ondeelbare groothcden. Het heelal bestaat uit atomen met ertussen lege 
ruimte, de atomen zijn ecuwig en continu. Grootte, vorm en bewcging ervan vcr-
oorzaken dc fysische kwaliteitcn van de materie, waarbij de bewcging een centralc 
rol speelt. Hariot past dc astomistiek onder andere toe op chemi.sche en optische ver-
schijnselen. 

Omdat Hariot en dc gehele kring van dc ^Wizard Earh> politick kwetsbaar waren, 
vinden we hun gedachten vrijwel niet terug in him gepublicccrdc werk, maar 
moctcn wc ze zoeken in nog bewaard geblcvcn manuscripten. 

De atomistiek komt pas goed in Engeland omstreeks 1640/1650 dcor geleerden als 
Hobbes en Charleton en de Newcastle Circle* waarvoor de oorzaak vooral is te 
zoeken in het contact van verschillende Icden van de groep (Hobbes, Ch. en W . 
Cavendish. J. Pell) met Descartes en Gassendi tijdens een verblijf in Parijs. W e 
zien dat enige tientallen jaren later (1660-70) de atomistiek enerzijds wordt aangc-
vallcn als antichristelijk, maar dat er anderzijds ook veel christelijkc vcrdedigers zijn 
(bv. Glanvil. 1668). Opcnlijk kan men nu het atomisme aanhangen en men probeert 
het zo nodig in o\'ereenstemming te brengen met de Christelijkc orthodo.xie. 
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Cudworh (1678) ziet de atomistische filosofie als van zuivcr raosaische oorsprong, 
waarbij ze later door Demokritos en Leukippos atheisti.sch is gcmaakt. Walter Char
leton (1619-1707) is na 1650 ongetwijfeld dc belangrijkstc figuur voor do aar.vaa.-dmg 
van de atomistiek in Engeland, gcvolgd door ledcn van het Grcsham CoUogc, de 
voorloper van de Royal Society. W e dcnken hierbij vooral aan Boyle en Newton, 
die beiden het atoombcgrip hebben gebruikt. 

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn welke boeicnde periode Kargon in zijn 
boek hceft beschrcvcn. Door grondig onderzoek van de manuscripten en originelc 
litteratuur is het hem gelukt een duidelijk bccld te geven van opkomst en verspreiding 
van de atomistiek in 't 17e ecuwse Engeland. Naast bekcnde figuren als Hariot, Bacon 
Hobbes, Boyle en Newton, worden ook veel «mindere» groothcden behandeld. Dit 
boek is een belangrijke bijdrage tot dc gcschiedschriiving van de atomistiek in het 
tijdpcrk van dc mechanisatie wereldbeschouwing. 

H.A.M. Snelders. 

P. VAN OYE. Geschiedenis van de Ontwikkeling der Hydrobiologic in Bclgie. Vcrh. 
Kon. Via. Ac. Wet. K. en Sch. Lett. Bclgie nr. 43, 1967, 173 biz. 
In deze monografie heeft de auteur een volledig beeld neergeschreven van alles 

wat kort na dc Belgische omwentoling tot de huidige dag. op het gebied van de 
studie der waterflora en -fauna in ons land werd gepresteerd. In het midden van dat 
werk heeft hij de persoon van dc navorscrs gcplaatst. altijd met een korte Icvens-
schets, vaak met een psychologische omschrijving die vcrklaart waarom het zo en 
niet anders vcrlopen is. Er was soms een stukje tragick bij betrokken, doch telkens 
staan de ondcrzockers zo in de verf, dat men van hun werk in dat tijdbcstek van 
een kleine hondcrdveertig jaar een gocdc en billijke appreciatic krijgt. 

Het boek wordt in twee perioden ingedccld. De eerste behandelt de hydrobiologen 
die werkzaam warcn over het gehele grondgebicd, zonder onderschcid van plaats, 
en zonder enig schoolverband; zij waren mccstendccls een school op zichzclf. Het 
waren vaak liefhcbbercnde natuurminnaars wat niet belet heeft dat zij werk van 
allerecrstc gehalte hebben voortgebracht, dat zijn sporcn op dc wetenschap van wat 
in het zout of zocC water leeft en rocrt hceft nngclaten, en dat thans gemecngoed van 
de algemene biologic geworden is. Denkcn we bv. aan wat de bijdrage van de 
Oostcndsc chirurg Louis Vcrhaeghe voor het fenomeen van het zcclichten betekent. 
Het werd voor 1860 vcrwczcnlijkt en munt uit door een weergaloze metodische pre-
cicsheid. 

De tweede periode van de Belgische hydrobiologic is gekcnracrkt door dc werk-
zaamheid, in universitaire of andere officielc laboratoria, van onderzoekcrs die 
met het ondcrricht in een van de takkcn der hydrobiologic belast warcn, met 
name te Gent, te Luik, tc Brussel, te Lcuvcn, te Gorablocrs en in Congo. Te 
Gent was iict P. van Oye zelf die van 1926 tot zijn emeriaat in 1956 een grote 
aktiviteit aan de dag legde als docent, als Icider van een instituut en als voortrekker 
van een schaar vorsers die in zijn spoor volgden. Te Luik stond de naald niet 
zo schcrp naar de hydrobiologic gcoricntcerd en was de wetenschappelijke oogst in 
dat vak minder rijk. Brussel was in den beginne niet bijster aktief, want na de dood 
van Ernest Rousseau (1872-1920) was ccn lange periode van stilstand op hydrolo-
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gisch gebied ingetreden. Rousseau was een bijzonder vruchtbaar geleerde; zijn 
hoofdwerk valt samen met de bloei van het hydrobiologisch station bij het meer van 
Overmere dat door hem werd opgericht. Die geschiedenis van verval en bloei wordt 
ingaand besproken. De hydrobiologie stak te Leuven van wal met Remade Rome, 
wordt thans voortgezet door A. Louis; zijn arbeidsgebied is in voUc expansie en 
gold reeds belangrijke studies over dc Spirogyra. Het geldt ook de wetenschaps-
geschiedenis. 

In Congo hebben een paar onderzoekcrs gcwerkt op het gebied van de toegepaste 
hydrobiologie, ze kregen hun opleiding in het mocdcrland. Tc Groenendaal-Hoei 
laart ligt het Proefstation voor Waters en Bossen ; het staat onder dc Iciding van 
Marcel Huet en heeft al veel geproduceerd op wetenschappelijk gebied buiten de hem 
door de staat opgcdragen zcnding. Wanneer men van Oyc's laatste historisch zo 
overbhkt, ontkomt men aan de overtuiging niet dat de auteur zelf dc ziel was, en ge
blcvcn is, van de Belgische hydrobiologic. Hij kent dc geschiedenis van zijn eigen vak 
zoals geen een, hij heeft een groot vertrouwen in de mensen, hij weet wat het kost 'n 
laboratorium tot stand te brengen, hij ziet de zwakheden van het institutionele rader-
werk dat onze laboratoria in zijn klauwen houdt. Hij zelf heeft met marmottengeduld 
opgetornd tegcn allcs wat zijn gelicfde hydrobiologie kwam remmen, hij hceft zijn 
ogenblik verbeid en mag zeker, niet zonder welbehagen blikken op een hoopvolle 
toekomst. Zijn geschiedenis van dc Ontwikkeling van de Hydrobiologie in Bclgie 
is een werkstuk dat veel jaren van napluizcn heeft gevergd, dc rijke bibliografie die 
ze vergezelt, is een goudmijn voor alle toekomstige zoekers. Die alleen samen te 
hebben gesteld verdient al een eresaluut. 

L. Elaut 
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